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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.91 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องคประกอบ (13 ตัวบงชี้)  

มีจํานวน 1. องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2)  
และมีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบท่ี. 3, 4,  5, 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 1 ผาน  
องคประกอบที่ 2  4.76 (2 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ 3  3.33 (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ 4  3.78 (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ 5  4 (4 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ 6  4 (1 ตัวบงชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

 3.91 (13 ตัวบงชี้) 

 
โดยมีประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. ............................................................................................................................. ...................... 
2. ............................................................................................................ ....................................... 
3. ............................................................................................................................. ...................... 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ชื่อยอ กศ.บ. ชีววิทยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Biology 

 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  

 

 
รหัสหลักสูตร  
 25540091103396  
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรูแนว
ใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการท่ีพรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1) มีความรู ใฝรูครอบคลุมทั้งศาสตรในสาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร และวิชาชีพครู สามารถจัดการ
ความรู พัฒนาการเรียนและตอยอดองคความรูทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารใหเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพ  

2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีอุดมการณรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนอยางเต็มศักยภาพ 

3) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืนโดยใชหลักประสานประโยชนสวนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญาไทย 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
สาขาวิชา 

1 *อ.ณัฐรินทร  วงศธรรมวานิช วท.บ.(สัตววิทยา) 2545, วท.ม.(วนศาสตร) 
2548, วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 2555 

2 *อ.วุฒิพงษ  ทองใบ วท.บ.(ชีววิทยา) 2545, ปร.ด.(ชีววิทยา) 2553 
3 *อ.วัลลภา  หลอเหลี่ยม วท.บ.(จุลชีววิทยา) 2548, วท.ม.(จุลชีววิทยา

ประยุกต) 2551, วท.ด.(เภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ) 2556 

4  อ.อภิรดา  สถาปตยานนท วท.บ.(ชีววิทยา) 2543, วท.ม.(พฤกษศาสตร) 
2546, วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 2552 

5  อ.ฐาปนา  ชลธนานารถ วท.บ.(สัตววิทยา) 2550, วท.ม.(ชีววิทยา) 
2553, วท.ด.(ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ) 2556 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป
ตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 
 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ และจดบันทึก 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
 อาจารยผูสอน 

 บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 
 นิสติ/ศิษยเกา 
 ผูใชบัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสรจ็และ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

ผาน ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  
 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต     4.76 
ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

10 45.20 4.52 4.52 

ตัวบงช้ีที ่2.2 รอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 29 29   100%  5 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต    3.33 
ตัวบงช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3 
ตัวบงช้ีที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบงช้ีที ่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนสิิต      4 4 

องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   3.78 
ตัวบงช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยประจํา
หลักสตูร  

    4 4 

ตัวบงช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร  10 (5+0+5) 3 3.33  3.33 

    ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

    5   

     ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

    0    

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

    5    

ตัวบงช้ีที ่ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   4 
ตัวบงช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      4 4 

ตัวบงช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    4 4 

ตัวบงช้ีที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน       3 3 

ตัวบงช้ีที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    5 5 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  4 
ตัวบงช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 50.85 
         ตัวบงชี้ 13 

    คะแนน 3.91 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธกันจํานวนอยางนอย 
3 คน 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจําหรือผูทรง คุณวฒุิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกัน และ 2. 
มีประสบการณดานการสอน และ 3. มี
ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

5.คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก (ก) 
และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ (ข) 

1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

6. คุณสมบตัิของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธกันและ  
2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวฒุิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ 2. มีประสบการณในการทําวิจัย
ที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 
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เกณฑการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

9. ภาระงานอาจารย
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา  
5 คน 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

10. อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

อยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป (ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสรจ็และ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปท่ี 8 

(ผาน/ไมผาน) ระบุเหตุผล 

กรณผีลการดําเนินงาน “ไมผาน” 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตร........................................... สาขา..........................ผาน” และ “ไมผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต     
ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

    

ตัวบงช้ีที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/
เอก ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบท่ี 3  นิสิต    
ตัวบงช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต         

ตัวบงช้ีที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต       
ตัวบงช้ีที ่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนสิิต        
องคประกอบท่ี 4  อาจารยประจําหลักสูตร   
ตัวบงช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยประจําหลักสตูร        
ตัวบงช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร        

    ประเดน็ที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก       
    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

      

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร       
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปรญิญา
เอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบงช้ีที ่ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร        
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
ตัวบงช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร        
ตัวบงช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน       
ตัวบงช้ีที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน         
ตัวบงช้ีที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู   
ตัวบงช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู        

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน …..  ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 
         ตัวบงชี้ 
    คะแนน  
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรที่ไมมี มคอ.1 เทาน้ัน สําหรับหลักสูตรท่ีมี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 
1 อาจารยประจําหลักสูตร มสีวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา 
ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผาน/ไมผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เทากบั .... 
คะแนน (โปรดระบุ) 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผาน/ไมผาน  

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 10 
จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี ้ 100 
หลักสูตร...................................................... การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีการดําเนินงานรอยละ........  100 

ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
1 ผาน  
2 

คะ
แน

นเฉ
ลีย่
ขอ
งท
ุกตั

วบ
งชี้
ใน

 
อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2 

- 6
 

2 - - 4.52, 5 
(2.1,2.2) 

4.76 ดีมาก 

3 3 3, 3, 4 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.33 ดี 

4 3 4, 3.33, 4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.78 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 4 ดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 25.33./7=
3.62 

16./4   = 
4 

9.52/2=
4.76 

    
50.85/
13= 
3.91 

 

 

ผลการประเมินระดับ ดี ดี ดีมาก ดี  
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 

 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 
ตัวหลักสูตรมีอัตลักษณในการผลิตบัณฑิต ที่มีลักษณะที่ดีเดนทั้งเนื้อหาวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา จึง
ควรรักษาอัตลักษณท่ีโดดเดนนี้ และพัฒนาใหมีการสอดคลองและย่ังยืนกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยคงอัตลักษณของหลักสูตรไว แตพัฒนาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
หลักสูตร มีลักษณะเดน คือ อยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริงเปนฐาน (practical base) ทําใหนิสิตไดรับ
ความรู รวมทั้งทักษะการปฏิบัติงานจริง 
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
บัณฑิต มีจุดมุงหมายการประกอบอาชีพทางวิชาชีพ
ครู พรอมทั้งมีพ้ืนฐานความรูทางดานการศึกษาและมี
ประสบการณการทํางาน จึงทําใหเปนโอกาสในการ
พัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการและตอยอดความรูไป
ประยุกตใชในองคกรไดอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตร ควรจัดโครงการกิจกรรม หรือ สอดแทรก
เนื้อหาที่เปนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ
ใหแกนิสิตอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
หลักสูตรมีระบบกลไก และการประเมินกระบวนการ 
ในการรับนิสิตในการเตรียมความพรอมในการสงเสริม
และพัฒนานิสิต และไดนําระบบกลไก ไปปฏิบัติจน
เกิดผลกับนิสิต คือ นิสิตมีอัตราคงอยู การสําเร็จ
การศึกษา และความพึงพอใจในหลักสูตร ในระดับ สูง 

 
การคงอยูนิสิตบางครั้งพบปญหายายที่เรียน ในชั้นปที่ 
2 ซึ่งสงผลตอการคงอยูของนิสิต  อยางไรก็ตาม  หาก
สนับสนุนระบบการดูแล ของอาจารยที่ปรึกษาและรุน
พ่ีในการดูแลรุนนอง   จะชวยเสริมใหนิสิตเขาใจและ
ผูกพันกับหลักสูตรและมีอัตราการคงอยูที่ดีขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
การปรับปรุงระบบการรับนิ สิ ต  ยั งไมสามารถ
แกปญหา จํานวนนิสิตใหตรงตามแผนไดอยางเต็มที่ 
ทําใหตองมีการปรับแผนการรับนิสิต  
 
 
 
 
 
 

 
- หลักสูตรควรประสานงานกับหนวยงาน

วิชาการและ โรงเรียนในโครงการพิเศษ 
ไดแก โครงการรับตรง โรงเรียนเครือขาย 
โครงการพหุปญญา ให รวดเร็ว เพ่ือการ
คัดเลือกใหไดจํานวนนิสิตที่ชัดเจน 

 
- ค วรป ระส าน กั บ ห น ว ย วิ ช าก าร  ขอ ง

มหาวิทยาลัย ใหสามารถใชระบบ คัดเลือกนิสิต 
เชน clearing house อยางมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  ....................................................................................................... .............................. 

ตัวบงชี้ที่ 3.3  หลักสูตรมีการรายงานผลท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต อยางครบถวนและมีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในเชิงปริมาณสองประการ คือ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา และ ความพึงพอใจตอหลักสูตร  
        ในสวนผลที่เกิดกับนิสิตหลักสูตรมุงเนน คัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพครู  
โดยไดปรับเกณฑการรับใหมีมาตราฐาน และความเขมขนมากข้ึน จนไดผลการปรับปรุงที่เปนรูปธรรม คือ ได
นิสิตที่มีศักยภาพสูง ตามความตองการของหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
 อาจารยประจําหลักสูตรมีการทํางานอยางเปนระบบ
ชัดเจน เพ่ือบริหารและดําเนินงานหลักสูตรอยาง
เขมแข็งและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต
และสภาพของสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
หลักสูตร ควรสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติครบถวน ใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
เนื่องจาก อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูทรงคุณวุฒิ
และมีผลงานทางวิชาการ ที่อยูในเกณฑที่สามารถ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

 
ควรมีระบบและกลไก ที่พัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรและคณาจารยที่จะเขารับผิดชอบหลักสูตรใน
อนาคต ใหมีโอกาสไดทําวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสราง
ผลงานทางวิชาการและวิจัย   
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที่ 4.1 หลักสูตรมีระบบและกลไก ในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารยและระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย ตลอดจนมีการประเมินกระบวนการเพ่ือการปรับปรุง จนมีผล
จากการปรับปรุงชัดเจนเปนรูปธรรม เชน ในกระบวนการรับอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งไมประสบความสําเร็จ
ในการรับอาจารย ประจําหลักสูตรดานวิทยาศาสตรศึกษามาโดยตลอด หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการรับอาจารย จนได อาจารย ดร. กองเกียรติ  จําปาศรี ซึงมีวุฒิการศึกษาทาง วิทยาศาสตร ศึกษา 
เพ่ือเตรียมการเปนอาจารยประจําหลักสูตรในอนาคต 

ตัวบงชี้ที่ 4.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
       หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ดีและชัดเจน โดย
มีการประเมินทั้งจากตัวนิสิตเองและจากกิจกรรมการ
เรียนการสอน เชน รูปแบบการประเมินการวิเคราะห
ผลการเรียนการสอนเปนรายวิชา และมีการวางระบบ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ตามการเปล่ียนแปลง
ของสังคม ตลอดจนมีการกําหนดกระบวนการ การ
เรียนรูและระบบผูสอน ตามระบบและกลไกที่กําหนด 
     หลักสูตรมีการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปน
อยางดียิ่ง และเปนรูปธรรม  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมณศึกษาท่ีดีและชัดเจน 

 
 ควรสรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนโดยหลัก
ของ STEM education ซึ่งเปนการจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายของประเทศ และจะนําไปสูการเปน
ผูนํ าทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู STEM 
education ทางดานชีววิทยา ตอไป 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 5.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  หลักสูตรไดสรางระบบและกลไกในการกําหนดผูสอนที่มีศักยภาพตรงตามรายวิชาท่ีสอนใน
หลักสูตร  ตลอดจนการติดตามการจัดทําแผนการเรียนรูและบูรณาการกับวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการนําระบบกลไกไปใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห ลงจนถึงระดับรายวิชา มี
การดําเนินการปรับปรุง กระบวนการและเห็นผลการปรับปรุงเปนรูปธรรม ไดแก การเพ่ิมรายวิชาที่มีการบูร
ณาการกับงานวิจัยเพ่ิมข้ึน และ พัฒนารายวิชา ชว 221  บูรณาการจุลกายวิภาคศาสตร ใหมีการทําวิจัย ในชั้น
เรียน อันเปนการฝกทักษะการวิจัย แกนิสิตอยางเปนรูปธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 5.3  ........................................................................................................................ ............. 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบท่ีเก่ียวของ 
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

 
       อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งทางตรงและทางออม จน
ทําใหสามารถ ไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยาง
พอเพียง 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับดี และ
จากการสัมภาษณนิสิต พบวาหลักสูตร สามารถจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดเพียงพอตอความตองการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ขอมูลจากการสัมภาษณนิสิต พบวามีความตองการให
พัฒนาในเรื่องตอไปน้ี 
1. สัญญาณอินเตอรเน็ตที่อาคาร 10 และ19 ยังไม
ครอบคลุม พ้ืนที่ที่นิสิตจะทําการสืบคนขอมูลทาง
การศึกษา และเตารับไฟฟายังมีนอยจุด ไมเพียงพอ
ตอความตองการใชงานของนิสิต 

 
2. พ้ืนที่ลานกิจกรรมอาคาร 19 ยังมีการบริหาร
จัดการที่ไมเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของนิสิต เชน การจํากัดเวลา  ความเขมงวดและการ
สื่อสารของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งนิสิตมี
ความตองการและนําเสนอใหมีการปรับปรุงใน
ประเด็นนี้อยางยิ่ง 

นําเสนอภาควิชาและคณะ เพ่ือปรับปรุงสัญญาณ
อินเตอรเน็ตที่อาคาร 10 และ19  ใหครอบคุลมพ้ืนที่
และเพ่ิมจุดติดต้ังเตารับไฟฟาใหเพียงพอ 
นําเสนอปญหาการปริหารจัดการพ้ืนที่ลานกิจกรรม
อาคาร 19 ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข และทําความเขาใจกับนิสิต 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
ตัวบงชี้ที่ 6.1  หลักสูตรมีระบบกลไกใหอาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
มีการประเมินระบบกลไกการจัดหา และปรับปรุงจนไดผลการปรับปรุงที่เปนรูปธรรม คือ ไดครุภัณฑ ทาง
การศึกษา และทางวิจัย ที่ตรงตอความตองการ ในจํานวนที่พอเพียง จนเปนที่พึงพอใจของคณาจารยและนิสิต 
ในหลักสูตร 
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ภาคผนวก  
Common DataSet 

ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หนวย หมาย

เหตุ 
ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา 29 คน   
2 จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 10 คน   
3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบณัฑติ 4.52 คะแนน   
4 รอยละของบณัฑิตทีไ่ดรับการประเมิน 34.48 รอยละ   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
5 จํานวนบัณฑติที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 29 คน   
6 จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 29 คน   

7 รอยละของบณัฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 รอยละ   
8 คารอยละของบัณฑิตทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
5 คะแนน   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวชิาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 
 ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หนวย หมาย

เหตุ 
22 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  น้ําหนัก   
27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทีไ่มมีอยูในฐานขอมูล แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยูในฐานขอมูลท่ีเปน
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 
 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
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เหตุ 
47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน   
51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 รอยละ   
52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยูใน
ฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน หนวย หมาย

เหตุ 
66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จํานวนตําราทีผ่านการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   
74 จํานวนตําราทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนาํมาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 2.20 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจําปการศึกษา 2558 

 

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่
9.00 – 9.30 แนะนําหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร หองประชุม  

10- 108 

 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย        

ศรีนครินทรวิโรฒ 

9.30 – 12.00 การประเมินเลมรายงาน และสัมภาษณตัวแทนคณาจารย และ
นิสิตในหลักสูตร ฯ (ชวงที่ 1 ) 

12.00 -13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 การประเมินเลมรายงาน และสัมภาษณตัวแทนคณาจารย และ

นิสิตในหลักสูตร ฯ (ชวงที่ 2 ) 
15.00 – 16.00 สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
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